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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dana merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam 

membangun sebuah usaha serta menggerakkan roda perekonomian dalam 

suatu perusahaan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang di 

dalam masyarakat mempunyai dana yang cukup untuk digunakan sebagai 

modal dalam membangun suatu usaha. Untuk mengatasi permasalahan 

seperti ini diperlukan suatu lembaga yang dapat berfungsi dan bertindak 

sebagai pihak yang akan menyediakan dana bagi orang yang 

membutuhkannya dan juga dibutuhkan suatu terobosan untuk mengatasi 

terjadinya hal-hal seperti ini. Lembaga yang dapat melakukan fungsi 

tersebut adalah lembaga keuangan yang salah satunya adalah lembaga 

keuangan bank. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, pengertian 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

Salah satu fasilitas keuangan yang dapat dimanfaatkan melalui 

produk perbankan dimana ini dapat dijadikan solusi jika dikaitkan 

dengan permasalahan ini adalah pemberian kredit. Menurut Pasal 1 

angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan 
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pemberian bunga.
1
 Dalam pemberian kredit tentunya akan lahir hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kredit tersebut, 

dimana pihak yang bertindak selaku debitur mempunyai hak untuk 

menerima dana sejumlah yang diperjanjikan serta mempunyai kewajiban 

untuk mengembalikan dana tersebut begitu juga dengan pihak yang 

bertindak selaku kreditur, dimana ia harus menyerahkan dana yang telah 

diperjanjikan dengan debitur dan mempunyai hak untuk mendapat 

kembali dana yang telah dipinjamkannya kepada debitur pada waktu 

yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kredit yang telah dibuat dan 

disepakati oleh debitur dan kreditur maka segala ketentuan-ketentuan 

terkait dengan kredit yang telah disepakati wajib dituangkan dalam 

bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dari perjanjian kredit inilah 

akan lahir suatu hubungan hukum yang menerangkan tentang hak dan 

kewajiban dua orang yang terlibat dalam kredit tersebut. 

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2
 

Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” mengatakan 

bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada 

orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal”
3
, sehingga dalam hal ini perjanjian memiliki pengertian yakni 

perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan 

dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  

  Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 11. 
2
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetbook], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.    

  Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pranadya Pratama, 2008), Ps. 1313. 
3
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1. 
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Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata, 

terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian 
4
, yakni: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

 

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena 

kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, sedangkan 

syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua 

syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.
5
 

Perjanjian kredit menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata  

merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang 

diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata di 

dalamnya terbagi menjadi dua jaminan, yaitu: Jaminan Umum dan 

Jaminan Khusus. Jaminan Umum lahir karena ketentuan Undang-

Undang sedangkan Jaminan Khusus lahir karena diperjanjikan. Dengan 

demikian, perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum 

perjanjian juga diatur oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua 

belah pihak.
6
 Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya adalah kredit modal kerja, dimana dana yang didapat melalui 

kredit yang dilakukan nasabah digunakan sebagai modal untuk 

menjalankan usahanya. Debitur harus membayar bunga dari saldo 

pinjaman yang dipakai, dimana setiap jatuh tempo dapat diperpanjang 

kembali waktu peminjamannya, dan jika bisnis debitur semakin maju 

maka debitur akan dapat mengajukan tambahan kredit jika dirasa kredit 

sebelumnya masih belum mencukupi untuk digunakan dalam usahanya. 

                                                           
4
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetbook], Ps. 1320. 

5
 Komariah, Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm. 175. 

6
 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.  

  441. 
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Proses pembuatan perjanjian kredit sangat erat kaitannya dengan 

Notaris. Notaris yang dalam jabatannya sesungguhnya merupakan 

instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian 

tertulis dan mempunyai sifat autentik. Arti penting dari profesi Notaris 

ialah bahwa Notaris karena Undang-undang diberi wewenang 

menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa 

yang tersebut di dalam akta otentik adalah benar sehingga dapat 

memberikan kepastian hukum.
7
 Seorang Notaris harus berperilaku jujur, 

mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan isi sumpah jabatan 

Notaris.
8
 Dalam melaksanakan tugas jabatannya, Notaris harus 

berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat jabatannya sebagai 

jabatan kepercayaan dan terhormat (Nobel Proffession). Notaris sebagai 

pejabat umum berarti bahwa Notaris diberikan dan dilengkapi dengan 

kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (Openbaar 

Gezag).
9
 

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk dapat bersikap 

profesional dengan cara menjembatani kepentingan para pihak dalam 

pembuatan akta perjanjian kredit. Notaris juga harus memberikan 

kepastian antara hak dan kewajiban yang akan didapat oleh para pihak 

dalam perjanjian kredit serta memberikan perlindungan hukum bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit tersebut. 

Dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit yang melibatkan 

nasabah dan bank, Notaris memiliki fungsi untuk menjamin kebenaran 

dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut. Notaris selaku 

                                                           
7
R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: Rajawali Press,   

  1982), hlm. 7. 
8
 Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Ps. 3 ayat 4. 

9
 Paulus Effendi Lotulung, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam  

  Menjalankan Tugasnya,” Jurnal Renvoi No. 2 (September 2003), hlm. 43. 
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pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit seharusnya dapat berperan 

agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan 

debitur. Namun pada kenyatannya, perjanjian kredit yang dipakai oleh 

bank selaku kreditur adalah perjanjian baku yang klausul-klausulnya 

telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah sebagai debitur 

hanya bisa menerima sebagian atau seluruh isi dari klausul-klausul yang 

telah dibuat sebelumnya atau menolak klausul-klausul tersebut yang 

akan berakibat pada tidak dikabulkannya proses kredit atau nasabah 

harus mencari bank lain untuk melakukan proses kredit tersebut. 

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-

syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 

sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen 

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
10

 

Pada saat perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak 

jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank 

sehingga isi perjanjian kredit notarial dalam bentuk ini dapat juga 

dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku juga.
11

  

Dalam semua bentuk perjanjian yang ada baik perjanjian kredit 

modal kerja maupun bentuk perjanjian kredit lainnya, terdapat suatu 

unsur yang utama yakni kepercayaan. Kepercayaan disini mengandung 

arti yakni pihak yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit 

akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.
12

  

Suatu permasalahan akan timbul ketika terjadi proses kredit yang 

bermasalah dimana hal ini merupakan risiko yang terkandung dalam 

setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut adalah debitur yang 

                                                           
10

 Paulus Effendi Lotulung, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam  

    Menjalankan Tugasnya,” Jurnal Renvoi No. 2 (September 2003), hlm. 43 
11

 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya  

    Bakti, 2016), hlm. 146. 
12

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet.7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 58.  
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mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk 

mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Ketidakmampuan debitur 

membayar utangnya berdampak negatif kepada para kreditur sebagai 

penyalur kredit.
13

 

Untuk menjamin kepastian pengembalian dana yang dipinjam 

oleh debitur dari kreditur, maka diperlukan suatu solusi yang dapat 

menjamin pengembalian dana tersebut dimana hal ini dapat dilakukan 

dengan adanya jaminan. Jaminan memiliki peranan penting dalam hal 

pelunasan pembayaran kredit dari debitur. Jaminan disini dapat berupa 

benda tetap seperti tanah maupun benda tidak tetap. Namun pada 

kenyataannya benda tetap seperti tanah dinilai sebagai jaminan yang 

paling aman dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dimana setiap 

tahunnya harga tanah akan selalu naik seiring dengan kebutuhan 

penggunaan tanah oleh masyarakat. Jaminan berupa tanah disini juga 

dianggap lebih aman serta efisien karena kemudahan dalam 

mengidentifikasi objek serta memiliki kejelasan dalam hal eksekusi. 

Dalam suatu perjanjian juga dikenal istilah addendum perjanjian. 

Addendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jilid 

tambahan, misal dalam akta. Istilah addendum dipergunakan saat ada 

tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan 

satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya, meskipun jangka waktu 

perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan 

addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.
14

 Jadi addendum 

merupakan istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti 

tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian 

pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. 

                                                           
13

Suharnoko dan Endah Hartati, Subrogasi, Novasi dan Cessie, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 74.  
14

 Diana Kusumasari, “Addendum atau Perpanjangan Kontrak?”  

    http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e02ecf08358d/addendum-atau-perpanjangan-kontrak-.  

    Diakses 08 Agustus 2018. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e02ecf08358d/addendum-atau-perpanjangan-kontrak-
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Permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian kredit yang 

didalamnya terdapat addendum perjanjian sangat sering dijumpai dalam 

dunia perbankan, seperti kasus yang telah diputus oleh Pengadilan 

Negeri Batam dengan nomor 208/PDT.G/2016/PN.Btm dimana Bapak 

Hendri selaku Penggugat 1 dan Ibu Suliana selaku Penggugat 2 

menggugat PT. BANK MANDIRI selaku Tergugat 1, Notaris Yondri 

Darto, SH, selaku Tergugat 2, dan Bapak Asan selaku Tergugat 3. 

Permasalahan bermula ketika Penggugat 1 dan Penggugat 2 

meminjamkan SHM milikinya dengan tujuan untuk membantu Tergugat 

3 selaku menantunya, dimana Tergugat 3 melakukan perjanjian kredit 

modal kerja kepada Tergugat 1 yang akan digunakan sebagai modal dan 

tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris. Dalam 

perjanjian kredit tersebut yang menjadi jaminan yakni Fixed Asset 

berupa SHM milik para Penggugat dan Non-fixed asset berupa stock 

milik Tergugat 3. Kemudian Tergugat 3 membuat addendum perjanjian 

dengan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dan 

addendum perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh 

Tergugat 1 dan Tergugat 3 tanpa melalui Notaris. Tiba pada suatu masa 

dimana Tergugat 3 tidak dapat melunasi kredit yang telah dilakukan 

dengan Tergugat 1, sehingga Tergugat 1 ingin mengeksekusi fixed asset 

yang telah dijaminkan sebagai pelunasan dari kredit tersebut. Para 

Penggugat tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 

1 dan Tergugat 3 sehingga mereka melayangkan gugatan agar addendum 

yang telah dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3 dibatalkan dan tidak 

sah secara hukum. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka 

penulis terdorong untuk memilih judul penelitian yaitu “Analisis 

Addendum Perjanjian Kredit Notariil yang Tidak Melibatkan Pihak 
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Ketiga Selaku Pemberi Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Batam Nomor 208/PDT.G/2016/PN.BTM)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kewajiban hukum Debitur dan Kreditur 

kepada pihak pemberi Hak Tanggungan dalam hal pembuatan 

addendum perjanjian yang melibatkan aset milik pemberi Hak 

Tanggungan? 

2. Bagaimanakah peran notaris terkait dengan pembuatan 

addendum perjanjian sehingga memenuhi ketentuan yang 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan? 

3. Bagaimanakah kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Batam 

Nomor 208/PDT.G/2016/PN.BTM dengan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian 

penulis Tesis ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Menguraikan kewajiban hukum Debitur dan Kreditur kepada 

pihak pemberi Hak Tanggungan dalam hal pembuatan 

addendum perjanjian yang melibatkan aset milik pemberi Hak 

Tanggungan. 
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2. Menggambarkan peran notaris terkait dengan pembuatan 

addendum perjanjian sehingga memenuhi ketentuan yang 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Menganalisis kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Batam 

nomor 208/PDT.G/2016/PN.BTM dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran, menambah bahan kepustakaan dan 

memberikan perspektif serta pemahaman yang lebih luas 

dalam dunia ilmu khusus, khususnya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit serta 

addendumnya dan perlindungan hukum bagi para pihak yang 

berkaitan dengan perjanjian.  

 

2. Secara Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa sumbangan dan masukan bagi para Notaris 

agar cermat dalam pembuatan perjanjian serta addendumnya, 

dan meningkatkan mutu Notaris dalam memberikan 

pelayanan hukum pada masyarakat. Serta memberikan 

sumbangan dan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) , Hakim dan Bank. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari 

tesis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang 

permasalahan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

 

  BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis membagi menjadi 2 (dua) sub 

bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori diuraikan secara garis besar mengenai teori perbankan, teori 

mengenai hak tanggungan, teori Addendum dan teori Notaris dalam 

menjalankan Jabatannya serta teori-teori mengenai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan 

pengertian mengenai hal-hal terkait dengan hak tanggungan dan  Notaris 

dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi perluasan makna atau 

penyimpangan dalam penulisan tesis ini.  

 

  BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau 

prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian 
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dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam 

penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan 

tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai 

dengan topik yang dipilih dalam tesis ini. 

 

  BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian 

beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, 

prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban 

atau isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini pun 

diuraikan pada bab ini. 

 

  BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan 

diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum dan saran 

yang berupa rekomendasi ditujukan untuk manfaat penelitian hukum 

normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya. 

 

 

 

 




